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Số: /KH-ƯBND Lộc Ninh, ngàyO^  thảng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH 
Tổ chức triển khai Bô L uât Hình SU' năm 2015• • 9

trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/09/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Ke hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; Kế 
hoạch số I8/KH-ƯBND ngày 26/01/2018 của ƯBND tỉnh Bình Phước về việc triển 
khai thi hành Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sau đây gọi tắt là Bộ Luật); ủ y  ban nhân 
dân huyện Lộc Ninh ban hành Ke hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. Muc đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Bộ ỉuật trên 
địa bàn huyện. ■

-  Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiên độ hoàn thành và 
trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong tổ chức triến khai thi hành Bộ luật, 
hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng.

2. Yêu cầu

- Bám sát Ke hoạch triển khai thi hành Bộ luật ban hành kèm theo Quyết 
định số 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 18/KH-ƯBND 
ngày 26/01/2018 của ƯBND tỉnh Bình Phước; đảm bảo tiến hành kịp thời, đồng bộ, 
thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai 
trò chủ động, tích cực của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển 
khai thi hành Bộ luật, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. ‘

- Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Bộ luật. -



II. NỘI DƯNG*

1. Tổ chửc Hội nghị cấp huyện quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về Bộ 
luật Hình sự 2015

- Nội dung: Triển khai các nội dung cơ bản và những nội dung mới của Bộ 
luật và Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội.

- Thành phần tham dự:

* Cấp huyện:
+ Mời đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND 

huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, ủ y  ban MTTQVN 
huyện, Huyện Đoàn, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện, Liên đoàn lao động huyện, 
Hội cựu Chiến binh huyện; Hạt Kiểm lâm; 02 ban Quản lý rừng phòng hộ; các cơ 
quan chuyên môn trực thuộc ƯBND huyện.

+ Cấp xã: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND-ƯBND, Trưởng Công an, 
Công chức Tư pháp-Hộ tịch, Bí thư Đoàn Thanh niên.

- Thời gian tổ chức; 01 buổi, từ 7h30-1 lhOO, thứ 3 ngày 27/3/2018 tại Hội 
trường UBND huyện. .

* Giao phòng Tư pháp làm công tác tổ chức, trang trí, cấp phát tài liệu cho 
đại biểu.

* Giao Công an huyện phân công lãnh đạo làm báo cáo viên triển khai các 
nội dung của Hội nghị.

2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sư năm 2015 và 
Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc Hội trong cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp, Phòng VHTT, Đài Truỵền thanh - 
Truyền hình, Văn phòng HĐND-UBND huyện, đề nghị Mặt trận Tồ quốc huyện và 
các tổ chửc thành viên; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chương trình, 
chuyên mục, chuyên trang giói thiệu, tuyên truyền, đăng trên Trang thông tin điện 
tử huyện về nội dung của Bộ luật, nhất là những nội dung mới của Bộ luật; đồng 
thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật này tại địa 
phương, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

III. KÍNH PHÍ T H ựC  HIỆN

Kinh phí tổ chức Hội nghị và tài liệu: sừ dụng từ nguồn kinh phí phổ biến, 
giáo dục luật năm 2018 của Phòng Tư pháp. Kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến tại các cơ quan, đơn vị theo kinh phí đă được phân cấp hiện hành.
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IVẻTỎ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ được quy định tại kê hoạch này. Câp phát các tài liệu, theo dõi, đôn đôc, hướng 
dẫn các cơ quan, ban, ngành, địa phương triên khai thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; tham mưu ƯBND huyện thực hiện công tác 
kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Kê hoạch này; định kỳ báo cáo 
ủ y  ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.

- Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tổ chức 
các hoạt động, hình thức tuyên truyền về Bộ luật cho cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Công an huyện
Phối hợp với Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật.

3. Phòng Văn hóa Thông tin; Đài Truyền thanh-Truyền hình

Tăng cường thời lượng giới thiệu; xây dựng chương trình, chuyên mục giới 
thiệu tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật, đặc biệt là những nội dung 
mới của Bộ luật. Đăng tải kịp thời các tin bài phản ánh vê tình hình triên khai 
thi hành Bộ luật trên địa bàn huyện.

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện

Cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền về Bộ luật và Nghị quyết số 
41/2017/QH14 của Quốc hội trên Trang thông tin điện tử của huyện.

4. Các cơ quan trực thuộc ƯBND huyện

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ 
quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật, bảo đảm kinh 
phí từ nguồn ngân sách để tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch đúng tiến 
độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; tránh hình thức, lãng phí.

5. Đề nghị ủ y  ban M ặt trận  Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 
thành viên:

Chỉ đạo các tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật cho hội 
viên, đoàn viên của tổ chức mình; tham gia giám sát việc triển khai và phối hơp 
kiểm tra, sơ kết, tổng kết về thực hiện Bộ luật.

6. ƯBND các xã, thi trấn'  ề

Xây dựng Ke hoạch và đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức phổ biến, quán 
triệt, triên khai thực hiện Bộ luật phù hợp với điêu kiện của địa phương mình; định
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kỳ 'tổng  hợp báo cáo kết quả. thực hiện về Phòng Tư pháp để tổng hợp' báo 
cáo ƯBND huyện theo quy định. .

Trên đây là Ke hoạch triển khai Bộ luật trên địa bàn huyện. Các cơ quan, 
ban, ngành trực thuộc UBND huyện; các cơ quan có nhiệm vụ đã được phân công 
trong Ke hoạch; ƯBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung trong Ke hoạch khẩn 
trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, 
vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp để tổng họp, báo cáo ƯBND huyện 
xem xét, giải quyet./.g!^'

Nơi nhận:
- UBND tỉnh BP;
- Sờ Tư pháp;
- Thường trực Huyện ủy; •
- TT. HĐND và các Ban cửa HĐND huyện;
- CT, các P.CT UBND huyện;
- ủy ban MTTQ huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu VT.7" p

/ t f  CHỦ TỊCH
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